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1. Introdución e contextualización

Preceptos legais

Esta programación didáctica fundaméntase, en canto ós principios básicos, nas 
prescricións contidas no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece 
o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia e na Orde do 15 de Xullo que regula o currÍculo das 
materias de libre configuración autonómica.
Nos aspectos formais, esta programación axústase so disposto no apartado 41 
da Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e 
Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 
das ensinanzas de, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 
académico 2022-2023, na ORDE do 27 de decembro de 2022 de modificación da
Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o 
curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 
Comunidade Autónoma de Galicia. así como ao establecido pola Comisión de 
Coordinación Pedagóxica do IES David Buján.

Profesorado

A composición do Departamento de Tecnoloxía para o curso académico 2022-
2023 é a seguinte:

Ángela Vázquez Álvarez
Manuel M. Bello Alonso
Luis A. Couceiro Herrero (Xefe de Dapartamento)

Asignación de materias

A táboa seguinte recolle a relación de materias impartidas polo profesorado do 
Departamento de Tecnoloxía durante este curso.

Profesor Materia Grupo

Ángela Vázquez Álvarez

Tecnoloxía e Dixitalización 1º ESO A

Tecnoloxía e Dixitalización 1º ESO B

Tecnoloxía e Dixitalización 1º ESO AB (Desdobr.)

Educación Dixital 3º ESO ABC (Grupo 1)

Tecnoloxía 4º ESO ABC (Grupo 1)

Tecnoloxía 4º ESO ABC (Grupo 2)
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Profesor Materia Grupo

Manuel M. Bello Alonso

Tecnoloxía 2º ESO A

Tecnoloxía 2º ESO A

Tecnoloxía 2º ESO AB (Desdobr.)

Educación Dixital 3º ESO ABC (Grupo 2)

TIC I 1º BAC ABC

Couceiro Herrero, Luis Adolfo

TIC
4º eso AB (Grupo  1)

4º eso AB ( Grupo 2)

Tecnoloxía Industrial I 1º BAC A

Tecnoloxía Industrial II 2º BAC AC

TIC II 2º BAC ABC

2. Contribución ás competencias clave. Concreción dos estándares de 
aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 
competenciais.

A contribución de cada unha das materias impartidas polo departamento ao 
desenvolvemento das competencias clave recóllese no anexo I da presente 
programación didáctica.
A concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman 
parte dos perfís competenciais está recollida, así mesmo, no anexo I da presente 
programación didáctica.

3. Concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e competencias clave

A concreción dos obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe e competencias clave para cada unha das materias impartidas polo 
departamento recóllese no anexo I da presente programación didáctica.

4. Grao mínimo de consecución para superar a materia

O grao mínimo de consecución para superar a materia para cada un dos 
estándares de aprendizaxe avaliables das materias impartidas polo departamento
recóllese no anexo I da presente programación didáctica.
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5. Secuenciación e temporalización das unidades didácticas

A secuenciación e a temporalización das unidades didácticas de cada unha das 
materias impartidas polo departamento recóllense no anexo I da presente 
programación didáctica.

6. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía proposta promove a construción de aprendizaxes significativas a 
partir da seguinte secuencia:
▪ Evocación de coñecementos previos para abordar os novos contidos. 

realizarase unha formulación inicial de cada unidade didáctica para saber o 
grao de coñecemento do alumnado acerca dos distintos contidos que nela se 
van a traballar; seguida dun desenvolvemento claro, ordenado e preciso de 
todos eles, adaptando o seu vocabulario e complexidade ás posibilidades 
cognitivas do alumno.

▪ Progresiva incorporación de novos contidos. Na medida do posible 
referenciaranse a situacións cotiás para favorecer a súa comprensión e a 
transferencia de aprendizaxes entre os contidos académicos e a vida cotiá.

▪ Elaboración de síntese: xeneralización por medio de modelos, esquemas, 
formulación de problemas, etc.

▪ Emprego de recursos dixitais de diferente índole (actividades interactivas, 
animacións, enlaces a Internet, bancos de imaxes, presentacións, etc.) 
utilizando  os ordenadores da aula de informática.

▪ Busca de información na web.
▪ Resolución de problemas cos que o alumnado adquire, desenvolve e 

perfecciona as súas propias estratexias.
▪ Exercicios e actividades diversificadas (de reforzo, de ampliación, traballo en 

grupo...), con diferentes niveis de dificultade para atender ás necesidades e as 
inquedanzas de todo o alumnado.

7. Materiais e recursos didácticos

Para a ensinanza da tecnoloxía empregaranse os seguintes recursos:
▪ Recursos impresos: neste grupo atópanse o caderno de traballo, as fichas de 

traballo, os periódicos, as revistas de divulgación científico-técnica, os manuais 
técnicos, os catálogos, os libros de consulta, etc.

▪ Ordenador.
▪ Medios audiovisuais.
▪ Equipamento da aula-taller. Os recursos técnicos específicos desta materia 

inclúen: as ferramentas e máquinas-ferramenta; o material funxible; o 
equipamento eléctrico, electrónico e pneumático; os kits de robótica; unha 
impresora 3D.
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8. Avaliación

(Nota: No momento de elaborar esta programación didáctica está pendente de 
publicación certa lexislación estatal e autonómica que con toda probabilidade vai 
establecer novas directrices para a avaliación na educación secundaria. En canto
se publique esa lexislación, realizaranse nesta programación as adaptacións 
oportunas e comunicaránselle ao alumnado e ás familias).

8.1 Criterios de avaliación

Os criterios de avaliación para as materias impartidas polo departamento están 
recollidos no anexo I da presente programación didáctica.

8.2 Procedementos e instrumentos de avaliación

A relación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicables en cada 
unha das materias impartidas polo departamento recóllese no anexo I da 
presente programación didáctica.

8.3 Criterios de cualificación

Os criterios que se empregarán para cualificar ao alumnado de cada unha das 
materias impartidas polo departamento detállanse no anexo I da presente 
programación didáctica.

9. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 
docente

• En cada reunión ordinaria do Departamento farase un seguemento do grao de
cumprimento da programación didáctica.

• Unha vez por trimestre realizarase unha valoración máis exhaustiva do grao de
cumprimento da programación, de xeito que se traten polo menos os seguinte
puntos:
▪ Número de sesións previstas e número de sesións impartidas.
▪ Estándares programados traballados e non traballados.
▪ Idoneidade da organización e da metodoloxía (espazos,  tempos,  recursos,

instrumentos de avaliación).
▪ Análise das cualificacións obtidas polo alumnado.
No caso de que exista algunha discrepancia entre o programado e o impartido de
facto  haberá  que  indicar  os  motivos.  Da  mesma  maneira,  recolleranse  as
propostas encamiñadas a corrixir ou compensar esas discrepancias.
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10.Actividades de seguemento, recuperación e avaliación das materias 
pendentes

No curso actual, no momento de elaborar esta programación didáctica, non existe
nigún alumno que teña a materia pendente. No caso de matricularse durante o 
curso alumnado con algunha materia pendente, deseñaranse as actividades de 
seguemento, recuperación e avaliación pertinentes o máis axiña que se poida e 
engadiranse á presente programación didáctica.

11.Organización dos procedementos que lle permitan ao alumnado 
acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias de 
2º bacharelato.

Non ha lugar.

12.Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que
se poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados.

• Ao comezo de curso: mediante unha proba escrita que proporcionará datos 
acerca do punto de partida de cada alumno. Desta forma o profesor poderá tomar
conciencia de futuras dificultades de aprendizaxe e prever mecanismos que as 
corrixan.
• Ao iniciar unha nova unidade didáctica: neste caso pode tratarse de simples 
preguntas formuladas anivel de grupo ou a alumnado escollido ao chou; ou ben 
da resolución dalgúns problemas ou da resposta a algunhas preguntas por 
escrito. Non se trata de formular actividades complexas que xa se sabe de 
antemán que a maioría do alumnado non o vai saber facer, senón de propoñer 
actividades sinxelas e directas que recollan as capacidades básicas de cursos 
anteriores. O seu obxectivo é coñecer a bagaxe de coñecementos que trae o 
alumnado de xeito que sirva de partida para encarrilar os novos temas.

13.Medidas de atención á diversidade

Tendo en conta que os grupos son heteroxéneos e que o alumnado presenta 
diferencias a nivel de coñecementos, intereses e capacidades, as actividades 
lectivas terán que ser suficientemente flexibles para dar unha resposta educativa 
axeitada ás distintas características e necesidades do alumnado.
Unha das mellores estratexias para a integración do alumnado con necesidades 
educativas especiais ou con determinados problemas de aprendizaxe é implicalo 
nas mesmas tarefas que o resto do grupo pero con máis apoio e rabaixando o 
nivel de esixencia. Este tratamento ofrece a posibilidade de retomar un contido 
non asimilado nun momento posterior de traballo, procurando que o alumnado 
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progrese no proceso de aprendizaxe e evitando a desmotivación que conleva o 
feito de quedar estancado con exercicios repetitivos.
A posibilidade de distinto nivel de profundización en moitas das actividades 
propostas permitirá atender demandas de carácter máis profundo por parte 
daqueles alumnos con niveis de partida máis avanzados ou con interese maior 
sobre o tema estudado.
As distintas actividades que se propoñen nos distintos bloques de contidos 
intentan conectar cos coñecementos que o alumnado adquiriu con anterioridade. 
Adóitase comezar realizando un repaso dos coñecementos básicos tratados nos 
cursos anteriores ou comprobando os coñecementos previos que teñen os 
alumnos sobre un bloque de contidos cuxo análise vaise efectuar por primeira 
vez. Isto permite ao profesorado establecer dun xeito continuo a base de todos 
os contidos necesarios para aqueles alumnos con deficiencias. 
Os contidos traballados e os exercicios propostos van aumentando 
paulatinamente o nivel de dificultade, para cubrir as necesidades daqueles 
alumnos que demandan unha maior profundización dos contidos, ben polo nivel 
de partida dos mesmos ou polo interese que estes mostran polo tema en 
concreto. Invítaselles deste xeito a unha investigación que lles permita profundar 
en determinadas cuestións. 
As novas tecnoloxías poden ser de axuda, ben por que proporcionan alternativas 
máis asequibles, ben por que o seu uso motiva ao alumnado.
A manipulación e análise de obxectos e o deseño e construción de proxectos 
invitan a un intercambio de saberes con outros compañeiros. 
Existe, loxicamente, a posibilidade de realizar adaptacións curriculares individuais
en colaboración, no seu caso, co Departamento de Orientación.

14.Elementos transversais

Educación para a igualdade de xénero
Un dos elementos transversais máis interesantes para traballar nesta materia é o 
da igualdade efectiva entre homes e mulleres, xa que o ámbito da tecnoloxía foi 
tradicionalmente considerado "para homes". Deste xeito, algúns aspectos que se 
traballarán de cara á educación para a igualdade de xénero son os seguintes:
▪ Organizar grupos mixtos.
▪ Facer patente que as mulleres non son menos capaces para a realización de 

montaxes prácticas.
▪ Obrigar a que todas as tarefas as realicen por igual os alumnos e as alumnas 

(limpeza, uso de ferramentas, etc).
Educación do consumidor:
▪ Mostrar interese por coñecer as diferentes formas de presentación dos 

materiais.
▪ Valorar a fabricación de produtos feitos con materiais.
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▪ Valorar o custo dos produtos e facer uso deles segundo a necesidade.
Educación moral e cívica:
▪ Concibir a Tecnoloxía como medio ao servizo da sociedade.
▪ Valorar o traballo manual e intelectual como forma de realización persoal.
Educación para a paz
▪ Crear hábitos de respecto e tolerancia ante as ideas dos demais.
▪ Apoiar actitudes de constancia ante as dificultades.
▪ Fomentar actitudes de boa conduta na rede.
Educación para a saúde
▪ Coñecer e aplicar normas de seguridade e hixiene no uso de maquinas.
▪ Concienciar das vantaxes da limpeza e da orde.
▪ Aprender boas posturas no uso do ordenador.
Educación ambiental
▪ Crear actitudes de sensibilización ante os problemas de deterioración 

ambiental.
▪ Concienciar para o aforro enerxético.
▪ Fomentar a reducción, a reutilización e a reciclaxe. de materiais.

15.Contribución do departamento ao Proxecto Lector

▪ Hora de lectura.
▪ Lectura reflexiva de textos que aborden as seguintes problemáticas:

━ A fenda de xénero que existe nos ámbitos profesionais dos sectores 
tecnolóxicos. Tentarase promover entre as alumnas o interés polas saídas 
profesionais relacionadas coa tecnoloxía.

━ O uso axeitado das novas tecnoloxías. Procurarase que o alumnado 
adquira unha visión crítica de como afecta a sociedade da información e da
comunicación á nosa vida, tanto a nivel privado como na relación con 
outras persoas. Trataranse temas como a seguridade, a privacidade, a 
pegada dixital, etc.

▪ Realización de exercicios nos que os alumnos, ademáis de realizar unha 
interpretación correcta da información que se subministra no enunciado, teñen
que describir o funcionamento dun dispositivo, explicar a función dun 
elemento nun sistema, xustificar a conveniencia de empregar unha solución 
determinada entre varias posibles para un problema de deseño, etc.

▪ Lectura de textos relativos ao tema que se estea a traballar en cada momento:
fundamentalmente apuntes elaborados polo profesorado pero tamén libros, 
páxinas web, etc.

▪ Traballo continuado de adquisición de vocabulario técnico propio da materia, 
animando ao alumnado a preguntar polo significado de calquera palabra 
descoñecida.
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▪ Valoración das explicacións escritas aportadas polo alumnado nas respectivas
propostas de proxectos a desenvolver no taller.

▪ Realización de esquemas que sinteticen dun xeito organizado os contidos 
teóricos aprendidos.

▪ Inclusión nos exames de exercicios para cuxa resposta o alumnado deba 
elaborar textos escritos, mesmo esixindo a utilización dun número mínimo de 
palabras.

▪ Corrección de faltas de ortografía nos exames e nos traballos entregados polo
alumnado. Como medida de reforzo, proporánselles traballos encamiñados a 
corrixir esas faltas (realización de frases que conteñan esas palabras ou 
outras que puidesen dar lugar a faltas de ortagrafía similares).

16.Contribución do departamento ao Plan TIC

As tecnoloxías da información e da comunicación adquiren unha importancia 
capital nesta materia, xa que constitúen unha parte moi relevante dos contidos da
mesma.

17.Contribución do departamento ao Plan de Convivencia

O departamento de Tecnoloxía asume como propios todos os obxectivos do Plan 
de Convivencia do centro. A partir desta declaración, e tendo en conta as 
características da materia, os aspectos nos que se incidirá máis son os 
seguintes:
▪ Igualdade de oprtunidades entre xéneros. Moitas das saídas profesionais 

relacionadas co ámbito da tecnoloxía foron tradicionalmente relacionadas cos 
homes. Dende o departamento de Tecnoloxía procurarase potenciar estas 
vocacións entre as mulleres.

▪ Uso responsable das redes sociais. Traballarase o ciberbullying, a importancia
do respecto á privacidade, as posibles consecuencias da difusión de imaxes 
de terceiros ou da suplantación da personalidade nas redes sociais, etc., ao 
tempo que se ensinarán boas prácticas en canto á protección da pegada 
dixital propia.

18.Actividades complementarias e extraescolares

Para o curso académico actual está prevista unha visita do alumnado de 2º eso á
estación de tratamento de auga potable (ETAP) da Telva (Cambre). Esta actividade
complementaria levarase a cabo coa colaboración do departamento de Física e 
Química.
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19.Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación
didáctica en relación cos resultados académicos e procesos de 
mellora

▪ Os membros do departamento realizarán un seguemento mensual do grao de 
cumprimento da programación.

▪ Na memoria didáctica que elabora o departamento logo da convocatoria 
ordinaria de xuño avaliaranse os resultados académicos e recolleranse todas 
aquelas circunstancias que se consideren relevantes de cara á revisión anual 
da programación. Poderán incluirse, asimesmo, propostas de mellora.

▪ Poderanse realizar modificacións na programación durante o curso. Estas 
modificacións poderán obedecer a diversos motivos: adaptar a programación 
a calquera cambio na lexislación ou nas Normas de Organización e 
Funcionamento do Centro, responder a circunstancias imprevistas, etc. 

▪ Calquera modificación que se realice durante o curso deberá ser aprobada 
nunha reunión do Departamento.

▪ As modificacións serán postas en coñecemento do alumnado.
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Contribución ás competencias clave(1)

CCL - A contribución á competencia en comunicación lingüística realízase a través da adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado nos procesos de busca, análise, selección, resumo e 
comunicación de información. A lectura, interpretación e redacción de informes e documentos técnicos contribúe ao coñecemento e á capacidade de utilización de diferentes tipos de textos e as súas estruturas 
formais.

CMCCT - A Tecnoloxía contribúe á adquisición da competencia en ciencia e tecnoloxía principalmente mediante o coñecemento e comprensión de obxectos, procesos, sistemas e ámbitos tecnolóxicos, e a través do
desenvolvemento de destrezas técnicas e habilidades para manipular obxectos con precisión e seguridade. A interacción cun ámbito no que o tecnolóxico constitúe un elemento esencial, vese facilitada polo 
coñecemento e utilización do proceso de resolución técnica de problemas e a súa aplicación para identificar e dar resposta a necesidades, avaliando o desenvolvemento do proceso e os seus resultados. Pola súa 
banda, a análise de obxectos e sistemas técnicos dende distintos puntos de vista permite coñecer como foron deseñados e construídos, os elementos que os forman e a súa función no conxunto, facilitando o uso e
a conservación.A aplicación de ferramentas matemáticas na realización de cálculos, representación gráfica,uso de escalas e medición de magnitudes contribúe a configurar a competencia matemática.

CD - Unha parte dos contidos da materia está dedicados ao progreso na competencia dixital. O aprendizaxe irá asociado á localización, tratamento, elaboración, intercambio, almacenamento e presentación de 
información, ao uso das tecnoloxías da información e a comunicación como ferramenta de simulación de procesos tecnolóxicos e a axeitada utilización de linguaxes específicas como o icónico ou o gráfico.

CAA - O desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas tecnolóxicos mediante a obtención, análise e selección de información útil para abordar un proxecto contribúe á adquisición da competencia de
aprender a aprender. A resolución dun problema de forma autónoma e creativa, a avaliación reflexiva de diferentes alternativas, a planificación do traballo e a avaliación dos resultados proporcionan habilidades e 
estratexias cognitivas e promoven actitudes e valores necesarios para a aprendizaxe.

CSC - A actividade tecnolóxica caracterízase polo traballo colectivo que permite o desenvolvemento de habilidades relevantes de interacción social: expresar e discutir axeitadamente ideas e razoamentos,escoitar 
aos demais, abordar dificultades, xestionar conflitos e tomar decisións, practicando o diálogo ea negociación e adoptando actitudes de respecto e tolerancia. A materia de Tecnoloxía contribúe ao coñecemento da 
organización e funcionamento das sociedades dende a análise do desenvolvemento tecnolóxico destas e a súa influencia nos cambios económicos e sociais, que tiveron lugar ao longo da historia da humanidade.

CSIEE - A forma de desenvolver a habilidade de transformar as ideas en obxectos e sistemas técnicos mediante o método de resolución de proxectos favorece a iniciativa persoal e o espírito emprendedor. A 
análise das etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico dende a súa orixe ata a súa comercialización, describindo cada unha delas e propoñendo melloras tanto dende o punto de vista da súa 
utilidade coma do seu posible impacto social fomenta a creatividade, a innovación e a asunción de riscos así como a destreza para planificar e xestionar os proxectos.

CCEC - O deseño de obxectos e prototipos tecnolóxicos no desenvolvemento da resolución de necesidades sociais require dun compoñente de creatividade e de expresión de ideas a través de distintos 
medios,que pon en relevo a importancia dos factores estéticos e culturais na vida cotiá.

Obxectivos

▪ Abordar con autonomía e creatividade, individualmente e en grupo, problemas tecnolóxicos traballando de forma ordenada e metódica para estudar, recompilar e seleccionar información procedente de distintas 
fontes, elaborar a documentación pertinente, concibir, deseñar, planificar e construír obxectos ou sistemas que resolvan o problema estudado e avaliar a súa idoneidade.

▪ Dispoñer de destrezas técnicas e coñecementos para a análise, deseño, elaboración e manipulación de forma segura e precisa de materiais, obxectos e sistemas tecnolóxicos, valorando en cada situación o 
alcance dos posibles riscos que implican para a seguridade e a saúde das persoas e aadopción de medidas de protección xeral e individual que se requiran.

▪ Analizar os obxectos e sistemas técnicos para comprender o seu funcionamento, coñecer os seus elementos e as funcións que realizan, aprender a mellor forma de usalos e controlalos e entender as condicións 
fundamentais que interviñeron no seu deseño e construción.

▪ Comprender as funcións dos compoñentes físicos dun ordenador, así como o seu funcionamento e interconexión mediante dispositivos móbiles e inarámicos ou cablear para intercambiar información e datos. 

▪ Manexar con soltura aplicacións informáticas que permitan buscar, almacenar,organizar, manipular, recuperar e presentar información, empregando de forma habitual as redes de comunicación.

(1) Competencias clave: CCL = Comunicación lingüística. CMCCT = Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CD= Competencia dixital. CAA = Aprender a aprender. CSC = Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE = Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CCEC = Conciencia e expresións culturais.

(2) Instrumentos de avaliación: 1 = Observación por parte do profesor do traballo realizado polo alumnado diariamente en clase. 2 = Probas obxectivas con contidos de tipo práctico. 3 = Probas obxectivas con contidos de tipo teórico.
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▪ Valorar criticamente, aplicando os coñecementos adquiridos, as repercusións da actividade tecnolóxica na vida cotiá e a calidade de vida, manifestando e argumentando ideas e opinións.

▪ Transmitir con precisión coñecementos e ideas sobre procesos ou produtos tecnolóxicos concretos, utilizando e interpretando axeitadamente vocabulario, símbolos e formas de expresión propiasda linguaxe 
tecnolóxica.

▪ Actuar con autonomía, confianza e seguridade e utilizar os protocolos de actuación apropiados ao inspeccionar, manipular e intervir en máquinas, sistemas e procesos técnicos para comprender o seu 
funcionamento, sensibilizando o alumnado da importancia da identificación dos riscos para a seguridade e a saúde no traballo.

▪ Buscar, seleccionar, comprender e relacionar a información obtida de fontes diversas,incluída a que proporciona o ámbito físico e social, os medios de comunicación e as Tecnoloxías da Información e a 
Comunicación, tratala de acordo co fin perseguido e comunicala aos demais, deforma oral e escrita, de xeito organizada e intelixible.

▪ Potenciar actitudes flexibles e responsables no traballo en equipo e de relación interpersoal, na toma de decisións, execución de tarefas, busca de solucións e toma de iniciativas ou accións emprendedoras, 
valorando a importancia de traballar como membro dun equipo na resolución de problemas tecnolóxicos, asumindo responsabilidades individuais na execución das tarefas encomendadas con actitude de 
cooperación, tolerancia e solidariedade.

UNIDADE 1. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TECNOLÓXICOS (21 Sesións)

Contidos Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Compet.
clave(1)

Instrum.
aval.(2)

▪ Fases do proxecto tecnolóxico.

▪ A tecnoloxía como resposta ás necesidades 
humanas.

▪ Deseño de prototipos ou maquetas para resolver 
problemas técnicos.

▪ Planificación e construción de prototipos ou 
maquetas mediante o uso responsable de materiais,
ferramentas e técnicas axeitadas.

▪ Traballo en equipo. Distribución de tarefas e 
responsabilidades.

▪ Seguridade no ámbito de traballo.

▪ Documentación técnica. Normalización.

Deseña un prototipo que dá solución a un problema 
técnico sinxelo, mediante o proceso de resolución de 
problemas tecnolóxicos.

▪ Coñece a aplica o método de proxectos na resolución de

▪ problemas tecnolóxicos

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

CSIEE

CCEC

1,2

Elabora a documentación necesaria para a planificación 
da construción do prototipo

▪ Realiza unha memoria técnica  sinxela que recolla a documentación 
necesaria para o desenvolvemento dun proxecto técnico.

▪ Coida a limpeza e a orde na presentación dos traballo.

CCL

CMCCT

CD

CAA

1,2

(1) Competencias clave: CCL = Comunicación lingüística. CMCCT = Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CD = Competencia dixital. CAA 
= Aprender a aprender. CSC = Competencias sociais e cívicas. CSIEE = Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CCEC = Conciencia e expresións culturais.

(2) Instrumentos de avaliación: 1 = Observación por parte do profesor do traballo realizado polo alumnado diariamente en clase. 2 = Traballos e prácticas realizados polo 
alumnado. 3 = Exames e probas obxectivas.

(1) Competencias clave: CCL = Comunicación lingüística. CMCCT = Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CD= Competencia dixital. CAA = Aprender a aprender. CSC = Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE = Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CCEC = Conciencia e expresións culturais.

(2) Instrumentos de avaliación: 1 = Observación por parte do profesor do traballo realizado polo alumnado diariamente en clase. 2 = Probas obxectivas con contidos de tipo práctico. 3 = Probas obxectivas con contidos de tipo teórico.
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▪ Utilización das tecnoloxías da información e da 
comunicación.

Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso. ▪ Comunica as ideas e suxestións aos compañeiros do equipo de traballo.

▪ Respecta as ideas dos seus compañeiros.

CAA

CSC

CSIEE

1

UNIDADE 2. EXPRESIÓN E COMUNICACIÓN TÉCNICA (14 Sesións)

Contidos Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Compet.
clave(1)

Instrum.
aval.(2)

▪ Bosquexos, esbozos, vistas e perspectivas. 
Cotación e escalas. Normalización.

▪ Elementos de información de produtos tecnolóxicos: 
esbozos e bosquexos.

▪ Documentación técnica asociada a un produto 
tecnolóxico. Aplicacións informáticas de deseño 
asistido por computador e de simulación.

Representa mediante vistas e perspectivas obxectos e 
sistemas técnicos, mediante esbozos e empregando 
criterios normalizados de cotación e escala.

▪ Fai debuxos sinxelos utilizando escadra, cartabón e compás.

▪ Debuxa de obxectos sinxelos, utilizando correctamente os instrumentos 
de medida, as plantillas ou os eixos de referencia

CMCCT

CAA

1,2,3

Interpreta esbozos e bosquexos sinxelos como 
elementos de información de produtos tecnolóxicos.

▪ Interpreta croquis e bocetos como elementos de información de 
produtos tecnolóxicos

▪ Recoñece as vistas dun obxecto, sendo capaz de saber cal é a cal das 
vistas corresponde un debuxo dado.

▪ Identifica e calcula a escala máis adecuada en función do espazo de 
debuxo dispoñible.

CMCCT

CAA

1,2,3

Produce os documentos relacionados cun prototipo 
sinxelo empregando software específico de apoio.

▪ Utiliza un paquete ofimático para producir os documentos necesarios 
relacionados cun .proxecto técnico

CCL

CMCCT

CD

CAA

1,2

UNIDADE 3. MATERIAIS DE USO TÉCNICO: A MADEIRA (8 Sesións)

Contidos Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Compet.
clave(1)

Instrum.
aval.(2)

▪ Materiais utilizados na construción de obxectos 
tecnolóxicos.

▪ Propiedades dos materiais técnicos.

▪ A madeira e os seus derivados.

▪ Madeiras naturais e transformadas: aplicacións máis

Describe as características propias dos materiais de uso
técnico.

▪ Coñece as propiedades fundamentais dos materiais

▪ Clasifica os materiais en función das súas propiedades.

▪ Coñece as propiedades da madeira.

▪ Describe os derivados da madeira.

CCL

CMCCT

1,3

Identifica tipos de materiais con que están fabricados ▪ Identifica os tipos de madeiras naturais e artificiais.. CMCCT 1,3

(1) Competencias clave: CCL = Comunicación lingüística. CMCCT = Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CD= Competencia dixital. CAA = Aprender a aprender. CSC = Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE = Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CCEC = Conciencia e expresións culturais.

(2) Instrumentos de avaliación: 1 = Observación por parte do profesor do traballo realizado polo alumnado diariamente en clase. 2 = Probas obxectivas con contidos de tipo práctico. 3 = Probas obxectivas con contidos de tipo teórico.
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comúns.

▪ Propiedades características da madeira.

▪ Técnicas de traballo coa madeira e os seus 
derivados para a fabricación dos obxectos técnicos. 

▪ Ferramentas do taller para traballar a madeira e os 
seus derivados.

▪ Normas de seguridade e saúde no taller.

▪ Impacto ambiental da obtención e uso da madeira e 
os seus derivados.

obxectos técnicos cotiás. ▪ Coñece o proceso de obtención da madeira e os seus derivados. CAA

Identifica as ferramentas do taller. ▪ Coñece as principais técnicas de traballo coa madeira e os seus 
derivados.

CMCCT

CAA

CSC

1

Elabora un plan de traballo no taller con especial 
atención ás normas de seguridade e saúde.

▪ Coñece as normas de seguridade necesarias para utilizar as 
ferramentas para traballar a madeira e os seu derivados

▪ Secuenciar as distintas técnicas de traballo con madeira

CMCCT

CAA

CSC

CSIEE

1,2

UNIDADE 4. OS METAIS (8 Sesións)

Contidos Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Compet.
clave(1)

Instrum.
aval.(2)

▪ Materiais metálicos: Obtención e clasificación.

▪ Materiais férricos: propiedades e aplicacións.

▪ Materiais non férricos: propiedades e aplicacións.

▪ Técnicas de traballo cos metais para a fabricación 
dos obxectos técnicos. 

▪ Ferramentas do taller para traballar os metais.

▪ Normas de seguridade e saúde no taller.

▪ Impacto ambiental da obtención e uso dos metais.

Describe as características propias dos materiais de uso
técnico

▪ Coñece as propiedades fundamentais dos metais

▪ Coñece as propiedades dos metais..

▪ Describe os principais metais de uso técnico.

CCL

CMCCT

3

Identifica tipos de materiais con que están fabricados 
obxectos técnicos cotiás.

▪ Identifica os tipos de metais férricos e non férricos

▪ Coñece o proceso de obtención dos metais férricos.

CMCCT

CAA

3

Identifica as ferramentas do taller. ▪ Coñece as principais técnicas de traballo co metal.

▪ Coñece as normas de seguridade necesarias para utilizar as 
ferramentas para traballar a madeira e os seu derivados.

CMCCT

CAA

CSC

UNIDADE 5. ESTRUTURAS (12 Sesións)

Contidos Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Compet.
clave(1)

Instrum.
aval.(2)

▪ Estruturas: tipos e funcións.

▪ Elementos das estruturas.

▪ Esforzos básicos aos que están sometidas as 
estruturas.

Describe as características propias que configuran os 
tipos de estruturas.

▪ Recoñece os diferentes tipos de estrutura.

▪ Identifica as funcións que cumpre unha estrutura.

▪ Recoñece a existencia de diferentes tipos de estruturas en obxectos do 
contorno próximo.

CCL

CMCCT

CD

3

(1) Competencias clave: CCL = Comunicación lingüística. CMCCT = Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CD= Competencia dixital. CAA = Aprender a aprender. CSC = Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE = Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CCEC = Conciencia e expresións culturais.

(2) Instrumentos de avaliación: 1 = Observación por parte do profesor do traballo realizado polo alumnado diariamente en clase. 2 = Probas obxectivas con contidos de tipo práctico. 3 = Probas obxectivas con contidos de tipo teórico.
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▪ Estruturas resistentes a esforzos.

▪ Triangulación de estruturas básicas.

▪ Comprende a utilidade de triangulación de estruturas.

▪ Analiza as condicións de estabilidade dunha estrutura e recoñecer 
diferentes formas de reforzala.

Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión
nos elementos que configuran a estrutura.

▪ Coñece os diferentes tipos de esforzos aos que está sometida unha 
estrutura.

▪ Coñece os elementos máis comúns nas estruturas

▪ Identifica nunha estrutura os elementos que soportan os esforzos.

▪ Identifica os esforzos que soportan os elementos dunha estrutura e os 
efectos que producen sobre estes.

CMCCT

CAA

3

UNIDADE 6. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN E TRASFORMACIÓN DO MOVEMENTO (15 Sesións)

Contidos Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Compet.
clave(1)

Instrum.
aval.(2)

▪ Mecanismos de transmisión e transformación do 
movemento en máquinas e sistemas. 

▪ Relación de transmisión.

▪ Simuladores de sistemas mecánicos.

Describe, mediante información escrita e gráfica, como 
transforman e transmiten o movemento distintos 
mecanismos.

▪ Recoñece e describe os principais mecanismos de transmisión e 
transformación do movemento (panca, poleas, levas, bielas, 
engrenaxes, etc)

CCL

CMCCT

3

Calcula a relación de transmisión de elementos 
mecánicos como as poleas e as engrenaxes.

▪ Resolve problemas numéricos relacionados coa relación de transmisión 
en poleas, engrenaxe e outros mecanismos simples.

CMCCT 1,3

Explica a función dos elementos que configuran unha 
máquina ou un sistema desde o punto de vista estrutural
e mecánico.

▪ Explica a función dos principais mecanismos de transmisión e 
transformación do movemento.

CCL

CMCCT

3

Simula mediante software específico e mediante 
simboloxía normalizada sistemas mecánicos.

▪ Deseña e constrúe mecanismos sinxelos de transmisión do movemento 
utilizando software de simulación.

CMCCT

CD

1,2

UNIDADE 7. ELECTRICIDADE (12 Sesións)

Contidos Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución
Compet.
clave(1)

Instrum.
aval.(2)

▪ Voltaxe, intensidade, resistencia e as súas 
respectivas unidades no sistema internacional.

▪ Lei de Ohm.

Deseña circuítos eléctricos básicos empregando 
lámpadas, zumbadores, motores, baterías e conectores.

▪ Comprende a natureza eléctrica da materia 

▪ Coñece o concepto de corrente eléctrica e de circuíto eléctrico.

▪ Comprende os conceptos de voltaxe, intensidade, resistencia e as súas 

CMCCT

CAA

CSIEE

1,3

(1) Competencias clave: CCL = Comunicación lingüística. CMCCT = Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CD= Competencia dixital. CAA = Aprender a aprender. CSC = Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE = Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CCEC = Conciencia e expresións culturais.

(2) Instrumentos de avaliación: 1 = Observación por parte do profesor do traballo realizado polo alumnado diariamente en clase. 2 = Probas obxectivas con contidos de tipo práctico. 3 = Probas obxectivas con contidos de tipo teórico.
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▪ Materiais condutores e illantes.

▪ Circuítos eléctricos.

▪ Compoñentes dun circuíto: Xeradores, receptores e 
elementos de control. Simboloxía

▪ Circuítos en serie e en paralelo.

▪ Transformación da electricidade.

▪ Enerxía eléctrica e potencia consumida.

unidades no sistema internacional.

▪ Diferenza entre materiais condutores e illantes.

▪ Coñece os elementos básicos dun circuíto eléctrico: xeradores, 
receptores e elementos de control e de protección.

▪ Define as magnitudes eléctricas básicas que caracterizan un circuíto 
eléctrico.

▪ Coñece e distingue os conceptos de potencia e enerxía eléctrica.

▪ Resolve circuítos sinxelos mediante a ley de Omh

▪ Realiza cálculos de consumo de un receptor eléctrico 

▪ Sabe indicar dispositivos que permiten transformar a corrente eléctrica 
en outras formas de enerxía.

Deseña circuítos eléctricos básicos, utilizando software 
específico e simboloxía adecuada, e experimenta cos 
elementos que o configuran.

▪ Sabe utilizar un simulador de circuítos eléctricos, montando nel circuítos
básicos e obtendo con el valores de intensidade e resistencia.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

1

UNIDADE 8. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (14 Sesións)

Contidos Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de consecución Compet.
clave(1)

Instrum.
aval.(2)

▪ Elementos dun equipamento informático.

▪ Deseño, elaboración e comunicación de proxectos 
técnicos coas tecnoloxías da información e da 
comunicación.

▪ Programación de aplicacións informáticas. Estrutura 
e elementos básicos dun programa informático.

Identifica as partes dun computador. ▪ Identifica as partes fundamentais dun computador e coñece a súa 
función.

CMCCT

CD

1,2

Manexa programas e software básicos. ▪ Manexa un sistema operativo para crear carpetas e copiar e mover 
arquivos e carpetas.

▪ Manexa un procesador de textos.

▪ Establece o tamaño, cor e tipo de letra. 

▪ Modifica a aliñación, interliñado e espazado dun parágrafo.

▪ Modifica as marxes da páxina.

▪ Inserta táboas e gráficos nun arquivo de texto.

CMCCT

CD

1,2

(1) Competencias clave: CCL = Comunicación lingüística. CMCCT = Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CD= Competencia dixital. CAA = Aprender a aprender. CSC = Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE = Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CCEC = Conciencia e expresións culturais.

(2) Instrumentos de avaliación: 1 = Observación por parte do profesor do traballo realizado polo alumnado diariamente en clase. 2 = Probas obxectivas con contidos de tipo práctico. 3 = Probas obxectivas con contidos de tipo teórico.
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Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e 
dispositivos electrónicos.

▪ Coñece as normas básicas para utilizar correctamente un ordenador. CMCCT 1,2

Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos 
con equipamentos informáticos.

▪ Presenta traballos feitos mediante un procesador de textos.

▪ Difunde os proxecto dixitais a través de correo electrónico e súbeos a 
unha aula virtual.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

1,2

Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas 
mediante un contorno de programación gráfico.

▪ Manexa software básico de programación nunha contorna gráfica. CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CCEC

1,2

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para determinar a cualificación do alumnado utilizaranse os instrumentos e criterios que se especifican nos seguintes apartados:
a) Observación do traballo diario na aula. Teranse en conta os traballos, prácticas e proxectos realizados polos alumnos, de xeito individual ou en grupo, pero tamén factores tales como a participación nas 
diversas actividades que o profesor propoña; a iniciativa; a adquisición progresiva de autonomía para levar a cabo as tarefas propostas; o esforzo e a concentración; o respecto ao profesor e aos compañeiros; o 
cuidado e o uso apropiado do material; o cumprimento das directrices que indique o profesor para a realización das tarefas; o feito de asistir ás clases co material da asignatura, etc.
b) Exames e probas obxectivas, nos que se valora a adquisición das aprendizaxes previstas nesta programación. Poderán ser probas escritas con contidos teóricos e con exercicios de análise, deseño e 
resolución de problemas, pero tamén poderán consistir en actividades a realizar co ordenador. Ao alumnado se lle facilitarán as probas para a súa revisión logo de seren corrixidas e cualificadas respectando os 
prazos establecidos nas NOF do centro. Como norma xeral, as probas serán variadas tanto no referente ás capacidades requiridas (numéricas, lóxicas, indutivo-dedutivas...) como á dificultade da súa realización 
(dende cuestións elementais ata outras que esixan un grao maior de razoamento lóxico).
c) Cualificación das avaliacións parciáis. Obterase aplicando as porcentaxes de ponderación indicadas na táboa seguinte, cualificándoae ata dez puntos e sendo necesario para a superación da avaliación a 
obtención dunha puntuación igual ou maior a cinco

Observación do traballo 
diario na aula

Traballos, prácticas e 
proxectos

40%

Actitude e comportamento 10%

Exames e probas obxectivas 50%

(1) Competencias clave: CCL = Comunicación lingüística. CMCCT = Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CD= Competencia dixital. CAA = Aprender a aprender. CSC = Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE = Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CCEC = Conciencia e expresións culturais.

(2) Instrumentos de avaliación: 1 = Observación por parte do profesor do traballo realizado polo alumnado diariamente en clase. 2 = Probas obxectivas con contidos de tipo práctico. 3 = Probas obxectivas con contidos de tipo teórico.
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d) Cualificación final da materia. Obterase mediante media aritmética das notas obtidas nas avaliacións parciais, cualificándose ata dez puntos e sendo necesaria a obtención dun cinco para a superación da 
materia. O alumnado que non teña superada a materia logo das avaliacións parciais terá a oportunidade de recuperar as avaliacións que teña suspensas mediante unha proba escrita que comprenderá as partes 
non superadas. A cualificación desta proba será ata dez puntos, e considerarase superada cando a nota obtida sexa igual ou maior que cinco. 
e No caso de detectar que un alumno copia un exame / práctica / traballo (ou ter indicios de que copiou), o profesor pode cualificar cun cero a totalidade ou algunha parte do exame / práctica / traballo. Ao alumnado
implicado se lle requerirá que faga outro exame / práctica / traballo da mesma parte da materia que lle foi anulada. Esta conduta poderá ser valorada negativamente na cualificación obtida co instrumento de 
avaliación do punto 1 (observación do traballo diario de clase). A non entrega dalgún proxecto/práctica/traballo nalgunha avaliación poderá constituir motivo de suspenso desa avaliación. 
f) Recuperación das cualificacións suspensas: é facultade do profesor concederlle ao alumnado a posibilidade de recuperar as cualificacións suspensas. En calquera caso, o profesor debe manter un criterio 
ecuánime para todo o alumnado.
g) Cualificación das competencias clave(1): para a cualificación das competencias do alumnado, e conforme ao acordado pola CCP do centro, o peso de cada unha das competencias clave nesta materia queda 
fixada polas porcentaxes seguintes: CCL = 11%; CMCCT = 34%; CD = 12%; CAA = 23%; CSC = 6%; CSIEE = 12%; CCEC = 2%.

(1) Competencias clave: CCL = Comunicación lingüística. CMCCT = Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. CD= Competencia dixital. CAA = Aprender a aprender. CSC = Competencias sociais e cívicas. 
CSIEE = Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. CCEC = Conciencia e expresións culturais.

(2) Instrumentos de avaliación: 1 = Observación por parte do profesor do traballo realizado polo alumnado diariamente en clase. 2 = Probas obxectivas con contidos de tipo práctico. 3 = Probas obxectivas con contidos de tipo teórico.


